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Continua la lluita de la societat

CRISI SANITÀRIA

contra el Coronavirus
Mig any després de la declaració
de l’Estat d’Alarma per a combatre
la pandèmia mundial pel Corona-
virus, la societat continua lluitant
per evitar que la malaltia es propa-
gue de forma descontrolada amb el
seguiment dels protocols i mesures
de prevenció per a disminuir el risc
de contagis. Al tancament d’a-
questa edició de La Finestra, les
dades oficials de la conselleria de
Sanitat reflectien que durant els úl-
tims 14 dies s’han registrat dos ca-
sos positius de Covid-19 a Alfara
del Patriarca, sent l’acumulat des
de l’inici de la pandèmia de 12 per-
sones contagiades al municipi. 

Amb l’arribada de setembre, l’i-
nici de curs, la reincorporació al tre-
ball després de les vacances i el
començament d’activitats lúdiques i
formatives genera un augment de
les relacions interpersonals, per la
qual cosa cal que continuem sent
conscients de la gran responsabili-
tat individual que tenim per a fer
front a la pandèmia de manera
col·lectiva, amb l’ús de la masca-
reta en tots els espais públics i pri-
vats, el rentat de mans continu i el
manteniment de la distància quan
ens relacionem amb les persones
que no pertanyen al nostre nucli de
convivència. L’evolució de la pan-
dèmia depén en gran mesura del
nostre comportament, així com
també la possibilitat que les autori-
tats imposen noves restriccions per
a disminuir la corba de contagis.

Des de l’Ajuntament es desen-
volupen accions des de l’inici de la
pandèmia des de les diferents
àrees municipals per a fer front a
les conseqüències econòmiques i
socials que se’n deriven, amb aju-
des directes per a famílies amb si-
tuació de vulnerabilitat o afectades
per un ERTO mitjançant el paga-
ment puntual dels rebuts de lloguer,
aigua o llum; la tramitació de sub-
vencions d’administracions supra-

municipals, com la Renda Mínima
Garantida; la dotació de material
informàtic per al préstec de l’alum-
nat; o les ajudes a la matriculació
de l’Escoleta.

D’altra banda, continuen realit-
zant-se desinfeccions viàries per
part de l’empresa TETMA, conces-
sionària del servei de neteja, amb
el recolzament de la brigada muni-
cipal, en els carrers i accessos a in-
fraestructures de gran concurrèn-
cia de la ciutadania. Tanmateix,
s’ha condicionat el Centre Auxiliar
de Salut per augmentar la segure-
tat sanitària amb la desinfecció
dels aparells de climatització, el
canvi de les finestres per afavorir
una bona ventilació de l’espai i la
creació d’un accés directe al costat
de la consulta de Pediatria. 

Densinfecció viària a càrrec de TETMA i de
treballadors de la brigada municipal

L’Ajuntament ha establert dife-
rents línies d’ajuda als treballa-
dors autònoms i xicotets comer-
ços de la localitat que han estat
obligats a tancar les seues boti-
gues durant l’Estat d’Alarma.
Així, s’ha bonificat la taxa d’ocu-
pació de via pública a les terras-
ses dels bars entre març i de-

sembre del 2020 i s’han atorgat
subvencions a autònoms per a
sufragar el lloguer, el segon tri-
mestre de la taxa de fem i fins a
100 euros a sufragar una part de
la despesa de l’adquisició de gel
desinfectant, mascaretes o per a
la col·locació de mampares de
vidre als aparadors.

Ajudes a autònoms i xicotets comerços



Amb l’objectiu de crear condicions
més segures de camí a l’escola, in-
crementar l’autonomia de les xi-
quetes i els xiquets i reduir el des-
plaçament en vehicles, l’Ajuntament

d’Alfara de Patriarca ha implantat
dos rutes escolars segures d’accés
al CEIP San Juan de Ribera i al
col·legi Ramón y Cajal.

Durant l’estiu s’han desenvolu-
pat obres per a eixamplar les vore-
res des del parc de Don Emilio, punt
d’inici de les rutes, fins al col·legi
públic. També s’ha col·locat una
tanca de vidre a l’avinguda 1 de
Maig a l’altura del Ramón y Cajal i
s’ha modificat el traçat del pas de
vianants de la carretera amb la fi-
nalitat d’oferir una major seguretat
en l’accés al centre concertat.
Aquesta iniciativa ha estat execu-
tada per la Diputació de València,
titular del vial, a partir de les ges-
tions realitzades pel Consistori. 

Durant els pròxims dies s’ins-
tal·laran senyals que identifiquen
l’inici i el recorregut de les rutes se-
gures i es desenvoluparà una cam-
panya informativa en ambdues es-
coles per fomentar l’ús dels
trajectes proposats.

Totes aquestes actuacions es
complementaran amb la interven-
ció del Pla Director per a Smart City
al qual el municipi està adherit i
que pretén implantar per a l’alum-
nat de l’ últim cicle de primària, un
sistema de seguiment i notificació
de l’arribada de les xiquetes i els xi-
quets als centres escolars, a través
de dispositius bluetooth. D’aquesta
manera es podrà saber quan han
arribat a l’escola.

3LA FINESTRA

EDUCACIÓ

Els xiquets i les xiquetes d’Alfara del
Patriarca han tornat a l’escola, a
compartir vivències i aprenentatge
amb els seus companys i mestres,
després de molts mesos a casa. Ho
han fet seguint els protocols esta-
blerts per la conselleria d’Educació
per a la tornada a les aules de la
forma més segura possible.

L’ús obligatori de la mascareta a
partir de primària, el continu rentat
de mans, l’establiment de grups de
convivència estable per a evitar la re-
lació amb altres classes i l’accés es-
calonat al centre són algunes de les
mesures que l’alumnat ha assumit
des del primer dia d’escola. En el cas
del CEIP San Juan de Ribera, s’han
establert cinc portes d’entrada per a
evitar aglomeracions. La Generalitat
ha reforçat els recursos del centre,
amb la destinació de quatre nous
mestres, una monitora de menjador
addicional i 8.125 euros d’aportació

extraordinària per al funcionament
de l’escola. 

La directora del centre, Bàrbara
Tomàs, explica que han invertit
aquesta dotació econòmica en la
compra de cadires i una pissarra
elèctrica per a la implantació d’una
aula d’infantil complementària a l’a-
ire lliure; l’adquisició de càmeres de
vídeo per a la realització de video-
conferències per a totes les classes,
en el cas que s’haja que tancar tem-
poralment alguna aula per contagis
de coronavirus; la compra de mas-
caretes, bossetes per a guardar-les i
gel hidroalcohòlic; l’adequació d’un
magatzem de jocs i la renovació del
material per a l’escola matinera.

L’Ajuntament, per la seua part, va
promoure una desinfecció integral
del col·legi públic i de l’escoleta
abans de l’inici de curs a través d’una
empresa especialitzada. Tanmateix,
ha redoblat el servei de neteja en

aquestos dos centres, amb la con-
tractacció d’una persona durant la
jornada escolar que desinfecta contí-
nuament els banys i els diferents es-
pais sectoritzats del pati. L’equip de
neteja de les instal·lacions també
s’ha incrementat enguany en una
persona més, passant de dos a tres
efectius, que quan acaba la jornada
escolar desinfecten de forma escru-
polosa les aules i les zones comunes
per a reduir la possibilitat de contagi
a través dels bacteris adherits.

L’Ajuntament implanta les rutes escolars segures

Protocols i mesures de
seguretat a l’inici de
curs front a la pandèmia

Desinfecció de l’escoleta abans de començar el curs.

Ruta escolar segura cap al col·legi públic.
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COMERÇ

La regidoria de Desenvolupament
Local està duent a terme una cam-
panya de  suport i promoció al co-
merç del poble per a demanar a
tota la ciutadania que compre en
les botigues del municipi. Amb el
lema «A Alfara, de tot i a prop», l’A-
juntament pretén afavorir el teixit
econòmic local per garantir el futur
de tots els professionals que oferei-
xen una gran varietat de productes
i serveis de qualitat sense haver
d’eixir del poble.

Perquè les compres siguen en-
cara més atractives, s’ha posat en
marxa la celebració de sortejos
amb dotació econòmica en els
quals poden participar totes aque-
lles persones que realitzen compres
a partir de 10 euros en els establi-
ments locals. Per participar només
s’ha d’omplir un bitllet validat als

establiments adherits a la campa-
nya i dipositar-lo a les urnes ubica-
des a l’Ajuntament, l’Espai Jove i el
Poliesportiu. Així, es realitzaran 10
sortejos, de 150 euros de premi ca-
dascun d’ells, entre els mesos de ju-
liol del 2020 i abril del 2021. A més,
els diners sortejats seran una injec-
ció econòmica per al comerç local,
donat que les persones guanyado-
res han de gastar-se el premi a les
botigues d’Alfara.

Durant el primer mes de la cam-
panya es comptabilitzaren 110 bit-
llets participants, i va resultar gua-
nyadora la veïna Consuelo
Palanca. Al mes al mes d’agost, el
bitllet afortunat pertanyia a Elia Ju-
lián, d’entre un total de 580 bitllets
dipositats a les urnes. 

La regidora de Desenvolupa-
ment Local, Sonia Rodado, ha ma-

nifestat que la iniciativa està tenint
molt d’èxit, tant entre els comerços
adherits com entre la ciutadania.
“Esperem que la participació conti-
nue ascendint cada mes, perquè tot
el poble s’assabente de la campa-
nya i de la necessitat de donar su-
port al comerç del poble prioritzant
les compres en les botigues d’ací”,
ha expressat Rodado.

1.500 euros en premis
amb una campanya de
foment al comerç local 

La regidora amb una de les guanyadores del sorteig.
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JOVENTUT

L’Espai Jove d’Alfara ha estat remo-
delat durant les últimes setmanes per
ampliar els serveis a la ciutadania,
especialment al sector dels joves, que
tenen a la seua disposició un punt de
trobada modern i dinàmic per a des-
envolupar la seua creativitat, forma-
ció i creixement personal. 

Amb una inversió de 10.000 euros
procedents de fons propis, l’Ajunta-
ment ha creat espais diàfans amb sa-
les per a estudiar, reunir-se i fomentar
l’emprenedurisme entre la joventut
del poble. El servei compta amb con-
nexió gratuïta a Internet, aparells
electrònics de recent adquisició, nou
mobiliari i un habitacle d’esbarjo
amb productes de cafeteria. 

Al centre s’ubiquen també les ofi-
cines de la UPCCA (Unitat de Pre-
venció Comunitària de Conductes Ad-

dictives) i del Pactem Nord per al fo-
ment de l’ocupació, així com els des-
patxos del tècnic d’esports i de l’àrea
de joventut i cultura.

Pròximament es publicarà l’horari
d’apertura de l’Espai Jove, que a més
de pels matins, estarà disponible al-
menys tres vesprades a la setmana.

Obri el nou Espai Jove
amb sales d’estudi i
per a emprenedors

La regidoria de Benestar Social, en
un projecte on també col·laboren
les àrees de Joventut i Desenvolu-
pament Local, està duent a terme
un programa social amb els joves
de la població amb l’objecte d’afa-
vorir la motivació, la formació i in-
serció laboral d’aquelles persones

aturades i sense qualificació de la
localitat.

La iniciativa consta de la pro-
gramació de diferents cursos, prio-
ritàriament adreçats a gent jove
sense estudis ni faena, però també
oberts a la participació de la resta
del veïnat, que ha començat durant
el mes de setembre amb un taller
intensiu de jardineria de 50 hores
de durada. A partir del 5 d’octubre
es desenvoluparan cursos d’edu-
cador de menjador i per a l’obten-
ció del carnet de manipulador 
d’aliments, i el 2 de novembre co-
mençarà una formació específica
en primers auxilis. Cal inscriure’s
prèviament als tallers a través del
departament de Serveis Socials.

Formació per a joves aturats
per a afavorir la inserció laboral

Sala diàfana al nou Espai Jove d’Alfara.

Taller intensiu de Jardineria.

Alfara Party
Online, proposta
en línia per als
gamers
La regidoria de Joventut ha or-
ganitzat per al pròxim mes de
novembre l’Alfara Party Online,
un torneig en línia per als i les
gamers de la localitat, mitjan-
çant la participació en diferents
plataformes de joc de recone-
gut prestigi per Internet, adre-
çat a usuaris de videoconsoles i
ordinadors.

Els tornejos seran els dies 7,
14 i 21 de novembre de ves-
prada. Les partides, a més, es
retransmetran de manera pro-
fessional a través dels canals
oficials i estaran comentades
per experts youtubers. Hi haurà
premis per a les persones gua-
nyadores i sortejos per a tots els
participants. L'entrega dels re-
gals i trofeus es realitzarà a l'Es-
pai Jove d’Alfara quan finalitze
la iniciativa.

Aquesta concentració virtual
de gamers comptarà també
amb activitats paral·leles sobre
noves tecnologies, on es tracta-
ran continguts de 3D, elabora-
ció de continguts de videojocs i
entorns, que impartirà l’em-
presa Primer Frame.

Dansa Urbana i
Parkour per
acomiadar l’any

El 29 de desembre tindrà lloc
una activitat per als adolescents
de la localitat d’introducció a la
Dansa Urbana i el Parkour, mo-
dernes disciplines esportives
basades en la capacitat motriu
de l’individu desenvolupada a
partir d’un mètode natural amb
la finalitat de traslladar-se  d’un
punt a un altre de la forma més
senzilla possible.
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INVERSIONS

La Diputació de València, a través
de l’Àrea de Cooperació Municipal i
Cohesió Territorial, ha posat en
marxa el Pla d’Inversions 2020-2021
per ajudar a millorar les infraestruc-
tures i la qualitat de vida en els po-
bles de la província amb el finança-
ment d’obres i serveis dels municipis
atenent l’autonomia municipal en la
presa de decisions. 

La subvenció per a Alfara del Pa-
triarca dins d’aquest programa as-
cendix a 529.874’21 euros, que l’A-
juntament ha destinat a l’execució de
diferents projectes. El de major quan-
tia econòmica correspon a l’adequa-
ció del Palau de la Senyoria per con-
vertir-lo en la nova seu de la Casa
Consistorial. Amb una inversió de
339.674’21 euros, es preveu la ins-
tal·lació d’un ascensor, la millora de
les escomeses elèctriques, l’adequa-
ció de la climatització de l’espai, la
rehabilitació de la façana de darrere
i la reforma del pati interior. 

El projecte també contempla la re-
modelació de la plaça de l’Ajunta-

ment, amb la incorporació de zones
verdes, el trasllat de l’escultura de
Sant Joan de Ribera a un altre punt
de l’esplanada per a guanyar ampli-
tud a la zona central, i la col·locació
de nou mobiliari. 

Una vegada hagen finalitzat els
treballs, es realitzarà el trasllat del
departament d’administració de l’A-
juntament a la planta baixa del Pa-
lau, mentre que a la primera planta
s’ubicaran els despatxos dels regi-
dors, alcaldia i el saló de plenaris.

El Pla d’Inversions de la Diputació
servirà per a concretar altres projec-
tes, com el reasfaltament dels car-
rers Santa Bàrbara, Ausiàs March i el
tram que resta del carrer Sant Vicent,
des de la illeta d’enfront del Calvari
fins al pàrquing de darrere de l’es-
cola pública (60.000 euros); la re-
forma dels vestidors del camp de fut-
bol (100.000 euros); la renovació de
les plaques solars de la graderia del
poliesportiu i del sostre de l’escoleta
(20.000 euros); i la redacció del Pla
Urbà d’Actuacions Municipals
(PUAM) i del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible (PMUS).

Aquestos són dos documents im-
prescindibles per a caminar cap a
l’objectiu de desenvolupament soste-
nible marcat a l’agenda 2030, termini
de l’organització de les Nacions Uni-
des per a evitar el punt de possible
no retorn en matèria mediambiental.

Alfara reb 529.874’21 €
de la Diputació a través
del Pla d’Inversions

Palau de la Senyoria d’Alfara, més conegut com el Castell, que serà la futura seu de l’Ajuntament.

L’Ajuntament subhasta un terreny municipal
de la zona de la Fosforera per 473.000 euros
Montelimar Inversiones ha estat la
guanyadora de la subhasta d’un ter-
reny municipal a la zona de la Fos-
forera, la parcel·la ubicada darrere
del Consum, per un muntant econò-
mic de 473.000 euros. Es tracta d’un
terreny d’ús terciari, del qual a l’ad-
judicatària només li interessa la
qualificació d’edificabilitat per a
traslladar-la a la parcel·la ubicada
just darrere de la gasolinera, per-
què l’empresa puga desenvolupar

la construcció d’un Mercadona al
poble. L’empresa es traslladarà a
eixa nova ubicació per a implantar
el nou model de tenda eficient que
la companyia desenvolupa i que no
pot dur a terme en l’emplaçament
actual per falta d’espai.

Arran de la permuta de les par-
cel·les, la que s’ubica darrere del
Consum tornarà a ser propietat de
l’Ajuntament, canviant l’ús del sòl
de terciari a dotacional, on es podrà

construir una zona verda que s’inte-
gre en l’entorn de la zona de la Fos-
forera.

Els 473.000 euros obtinguts a la
subhasta del terreny es destinaran a
la rehabilitació del Convent de Sant
Dídac. L’Ajuntament d’Alfara també
ha sol·licitat la subvenció de 1’5%
cultural al Govern de l’Estat per a la
recuperació d’aquesta infraestruc-
tura declarada Bé de Rellevància
Local.
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PARTICIPACIÓ

Ja està desenvolupant-se el procés
de participació ciutadana d’enguany.
La primera fase, de presentació de
propostes, es va perllongar fins al
passat 27 de setembre, una expe-
riència de participació on els veïns i
veïnes d’Alfara pogueren presentar
iniciatives d'inversions i, a partir
d’ara, decidir sobre el destí del pres-
supost reservat per a les inversions
participatives. La quantitat destinada
és un 10% del total del capítol d’in-
versions del pressupost municipal, i
ascendix a 15.000 euros.

La següent fase del procés de par-
ticipació és l’anàlisi tècnica i econò-
mica de les propostes, els resultats
de la qual es donaran a conéixer el
14 d’octubre en un debat on es podrà
deliberar sobre les diferents aporta-
cions. Finalment, del 15 al 27 d’octu-
bre es procedirà a la votació de les
propostes que hagen estat validades
pel departament tècnic, tant de forma
presencial com telemàtica.

La regidora del departament, Ma-
risa Almodóvar, anima a la població
a participar en aquest procés, “per-
què és una ferramenta de decisió di-
recta a l’abast de la ciutadania que
alhora ens permet als governants co-
néixer les inquietuds i prioritats de
la població”.

Tanmateix, durant estos dies
s’han iniciat les obres d’adequació
del pàrquing de darrere del Polies-
portiu, ubicat al costat del parc caní
i dels paellers. Aquesta va ser la pro-
posta guanyadora de l’edició del
2019 de les inversions participatives,
primera vegada que es va implantar
aquest model de participació al po-
ble. Durant l’execució dels treballs
d’adequació de l’aparcament es de-
limitaran i senyalitzaran fins a 105
places d’estacionament per a facilitar

l’accés dels usuaris a les instal·la-
cions esportives i als centres educa-
tius de titularitat pública.

Creació del Consell Veïnal
Conforme es recull al reglament de
Participació Ciutadana d’Alfara del
Patriarca, l’Ajuntament ha d’impul-
sar la creació d’un Consell Veïnal de
Participació, conformat per represen-
tants del teixit associatiu i per la ciu-
tadania interessada a formar part a
títol individual.

La funció d’aquest òrgan serà de-
batre amb els responsables polítics i
el departament tècnic municipal els
assumptes públics del municipi, com
ara els plans d’actuació generals, la
canalització de queixes i suggeri-
ments, l’emissió d’informes, la pro-
moció d’estudis i iniciatives en matè-
ria de desenvolupament econòmic,

sostenibilitat i planificació local per-
què la ciutadania participe en la
construcció del model de poble que
vol a curt i llarg termini. Pròximament
tindrà lloc una reunió amb els princi-
pals agents implicats en l’associa-
cionisme local per a posar en marxa
el Consell Veïnal, conéixer el seu fun-
cionament i establir vincles entre els
seus components. 

Una vegada assolit el grup de
persones integrants, després del pri-
mer encontre, tindrà lloc la primera
dinamització, on es fixaran les nor-
mes de funcionament del col·lectiu i
es coneixeran els diferents eixos de
treball de l’Ajuntament sobre els
quals podria treballar el Consell Ve-
ïnal al llarg de l’any 2021. Mitjançant
el debat s’establiran les prioritats
d’intervenció, generant una agenda
de temes a tractar a llarg termini. 

S’enceta 
una nova
edició de les
inversions
participatives
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DESENVOLUPAMENT

La brigada municipal comptarà a
partir d’octubre amb dos nous ope-
raris que seran contractats gràcies a
una subvenció de la Conselleria
d’Ocupació a través del programa
Emcorp 2020. Es tracta d’una ajuda
per a la inserció laboral de persones
aturades majors de 30 anys, inscri-
tes com a demandants d’ocupació
en el Servef, que prestaran els seus

serveis per a l’Ajuntament d’Alfara
durant un període de sis mesos a
jornada parcial.

La regidoria de Desenvolupa-
ment Local també està pendent de
la resolució d’una altra línia de sub-
vencions emmarcada en els progra-
mes Avalem Joves i Avalem Expe-
riència. El primer d’ells permetrà la
contractació de persones aturades

d’entre 16 i 29 anys, tant les acaba-
des de graduar com aquelles sense
formació reglada. El segon pro-
grama, l’Avalem Experiència, s’a-
dreça a millorar l'ocupabilitat de les
persones sense feina majors de 30
anys per a contribuir a la seua con-
ciliació personal, familiar i laboral,
així com a la igualtat entre dones i
homes o a l'estabilitat en el treball.

Alfara del Patriarca compta amb el
servei de recollida i protecció animal
gràcies al conveni signat entre la
Mancomunitat del Carraixet i la Pro-
tectora Modepran.

Les tasques al nostre municipi se
centren en  el control de les colònies
felines, amb l’esterilització dels gats
i les gates del carrer per evitar la re-
producció descontrolada de l’espè-
cie. Amb la col·laboració de la regi-
doria de Desenvolupament Local,
s’han detectat les zones de major
afluència dels felins, que el personal
de Modepran visita regularment per
realitzar tasques de desparasitació,
cura de ferides i possibilitat d’adop-
ció dels que encara són joves.

També s’ha contactat a les perso-
nes del poble que altruistament ali-
menten les colònies, a les quals se’ls
expedirà un carnet de col·laboració i
se’ls realitzaran xerrades amb indi-
cacions sobre quina és la millor ma-
nera de garantir la seguretat dels
gats. La iniciativa compta amb la
col·laboració d’estudiants i estudian-
tes de veterinària de la universitat
Cardenal Herrera Ceu.

El conveni amb Modepran també
recull la realització de campanyes de
conscienciació ciutadana al voltant

del benestar animal, així com la re-
collida de gossos perduts o abando-
nats per tornar-los a les seues famí-
lies o gestionar la seua adopció.

La regidora de Desenvolupament
Sostenible, Sonia Rodado, ha mani-
festat que, amb la implementació
d’aquest nou servei, “pretenem mi-
llorar la convivència del veïnat amb

les persones propietàries d’animals
de companyia o amb aquelles que
voluntàriament cuiden dels felins de
carrer, i alhora que fomentem una
millor salubritat a la localitat mitjan-
çant un adequat control de les colò-
nies felines”. 

Programes d’ocupació per a fomentar la
inserció laboral a Alfara del Patriarca

El president de la Mancomunitat, Llorenç Rodado, signa el conveni amb una representant de Modepran.

Conveni per al control
de les colònies felines
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DESENVOLUPAMENT

S’inicia la neteja
d’embornals per a
evitar inundacions

L’Ajuntament d’ Alfara de Pa-
triarca, a través del departa-
ment de Foment i Urbanisme,
està duent a terme la campa-
nya preventiva de neteja inte-
gral de les clavegueres i em-
bornals de la població.

L’objectiu de la iniciativa,
que es realitza tots els anys, és
mantenir netes les zones de pas
de l’aigua per a previndre d’em-
bussos a les clavegueres davant
les pluges torrencials que solen
arribar a la tardor.

Amb aquestes actuacions es
pretén evitar la inundació dels
embornals amb la retirada de
les fulles seques i la brutícia que
s’acumula a les reixes del cla-
vegueram. L’empresa adjudica-
tària del servei, Hidragua, es-
tarà durant les properes
setmanes realitzant treballs per-
què el sistema de drenatge de
les aigües pluvials es trobe en
òptimes condicions per a reduir
l’impacte en cas de tempestes
durant la tardor.

Neteja d’un embornal a la plaça de l’Ajuntament.



El pròxim 9 d’Octubre no hi haurà les
tradicionals paelles populars per la
impossibilitat d’evitar les aglomera-
cions en un dels actes més multitudi-
naris d’Alfara del Patriarca. La regi-
doria de Festes commemorarà
l’aniversari de l’entrada de Jaume I a
la ciutat de València, fa ja 782 anys,
amb una proposta cultural alterna-
tiva per donar visibilitat a la jornada. 

Consistirà en l’elaboració de lo-
nes que es penjaran en diferents es-
pais públics en les quals es rememo-
rarà la data, amb la inclusió d’una
il·lustració creada pels autors i auto-
res de les portades dels llibres de
festes dels últims 5 anys (Blanca San-
fèlix, José Vicente Casanova ‘Sal-
sero’, Enric M. Català, José Zamo-
rano i José Maria Castelló),
juntament amb la reproducció de ver-
sos de poetes com Joan Costa, Rai-
mon, Maximilià Tous, Donís Martín o
Jacint Labaila.

La regidora del departament, Ma-
risa Almodóvar, ha expressat que no
es pot passar per alt “una data tan
significativa per al poble valencià.
Haurem d’esperar a l’any que ve per
a celebrar una de les festes amb més
participació a Alfara”.
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CULTURA

Actuació de Xavi Castillo
El dia 25 d’octubre a les 18 hores
als Jardins de l’Ajuntament, amb
l’espectacle ‘Xavi Castillo News’.
Amb la sàtira i l’humor habitual
de la companyia Pot de Plom,
Xavi explicarà sobre l’escenari
les seues reflexions al voltant de
les últimes notícies. Un especta-
cle canviant i amb gran dosi
d’improvisació per tal de riure
del que ens conten els diaris dia
a dia.

Nit de monòlegs
El dia 6 de novembre a les 22.30
hores al Teatret d’Alfara. Actua-
ció de Sil de Castro, Paco Enla-
luna i Rocío Ladrón de Guevara.
Activitat ajornada en la progra-
mació d’actes d’agost per la
pandèmia del coronavirus.

AGENDA
CULTURAL

Obra de Blanca Sanfèlix amb motiu del 9 d’Octubre.

La Covid-19 impedix la
tradicional celebració
del 9 d’Octubre al poble

LA BIBLIOTECA ET RECOMANA...
Qui vol tornar al Mas de
les Òlibes, ara que fa
anys que se’n van anar
els darrers habitants
amb l’esperança de tro-
bar una vida millor a
ciutat? Però algú hi
torna. Un home a qui no
coneix ningú. Pels car-
rers del poble, s’escolten
encara les veus de do-
nes com Carmeta, res-
sona la tristor infinita
dels seus ulls quan va
tornar d’aquella clínica
on va tindre el fill i se’l
van endur. Mort, li digueren. Ella no ho va creure, no
ho va creure mai. Però ho va amagar sempre. Fins i
tot a Daniel, el seu home, i a Balma, la filla que tin-
gueren al cap d’un temps.

Finales de los años 50
en España; al sur de
Madrid, en Ciempozue-
los, un manicomio fe-
menino regentado por
las monjas del Sa-
grado Corazón de Je-
sús. Allí vive recluida
una interna esquizofré-
nica, Aurora Rodríguez
Carballeira, un perso-
naje estrafalario que
consigue asombrar a
las monjas, a las inter-
nas y a las limpiadoras
en cuanto se arranca a
tocar el piano. Una de
las asistentas, María, una joven a la que doña Au-
rora ha enseñado a leer, le guarda absoluta lealtad
por lo mucho que ha aprendido con ella.
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ESPORTS

Comença el curs a les Escoles Esportives
amb tots els protocols per a evitar contagis

Foment de l’esport per a la població
adulta amb activitat física a l’aire lliure

La nova normalitat implica apren-
dre a conviure amb el coronavirus,
i per a la regidoria d’Esports això
suposa continuar oferint activitats
per a promoure un estil de vida sa-
ludable entre la ciutadania. L’o-
bertura de la temporada al Gim-
nàs Municipal s’ha ajornat un
parell de mesos per tal d’aprofitar
el bon oratge que permet la pràc-
tica esportiva a l’aire lliure. Així,
l’Ajuntament d’Alfara ha llançat
una programació d’activitats du-
rant setembre i octubre, per un
preu de 14 euros al mes, que per-

met a la població adulta acudir a
classes dirigides per personal qua-
lificat de ioga, pilates, cubba, body
tonic, cross trainning, musculació.

Per a les persones majors
La regidoria també llança a partir
d’octubre l’oferta de classes de
manteniment per a les persones
majors, a l’aire lliure i complint
amb totes les mesures sanitàries
preventives davant la COVID-19.
Les sessions seran els dilluns i di-
mecres de  10 a 11 hores i dimarts
i dijous d’11 a 12 hores. 

El servei municipal d’esports des-
envolupa un programa dissenyat
per a donar resposta a tots els sec-
tors de la població, des de la infàn-
cia fins a la tercera edat. En el cas
dels més menuts, l’itinerari esportiu
es presenta a les edats primeren-
ques, a partir dels 3 anys, amb una
dinàmica de jocs a través de l’es-
cola municipal d’educació física de
base. Tot seguit, amb l’escola de
preesport, per a l’alumnat de 4 i 5
anys, es realitza un tast d’alguns
dels esports que podran triar a par-
tir dels 6 anys. En aquest moment
comença l’especialització esportiva,
amb l’oferta de les escoles de ball,
patinatge, taekwondo, escacs, pi-
lota valenciana i bàsquet, on els xi-
quets i les xiquetes continuen la
seua formació i desenvolupament
a través de l’esport.

Enguany, tot i les circumstàncies
marcades pel coronavirus, han co-
mençat el curs prop de 150 alum-
nes, i la previsió és que el nombre
de xiquets i xiquetes matriculades a

les Escoles Esportives d’Alfara aug-
mente a partir del pròxim trimestre.

Totes les activitats es realitzen
seguint els protocols marcats per
les autoritats sanitàries i es desen-
volupen en espais a l’aire lliure.

Tanmateix, s’han establert plans de
contingència en cas que algun xi-
quet o xiqueta es contagie, amb
l’objectiu d’evitar la propagació del
virus a través de la pràctica espor-
tiva a la població. 

Entrenament de l’Escola Esportiva de Pilota Valenciana al trinquet municipal.



Ajuntament 96 139 19 46
Policia Local 607903901

Centre Auxiliar de Salut d’Alfara 96 120 58 95
Farmàcia 96 139 43 74

Escola Infantil Municipal 96 139 33 46
Escola Infantil Vitalkids 685 468 715
Col·legi Ramón i Cajal 96 139 09 29

Col·legi Públic San Juan de Ribera 96 120 55 65
Departament de Serveis Socials 96 130 19 46

Espai Jove Alfara 699 787 746
Poliesportiu Municipal 96 139 34 00
Biblioteca Pública 96 139 33 82

Escola de Persones Adultes 600 467 784
EDICIÓ: ALAMIDA PERIODISME I COMUNICACIÓ / IMPRESSIÓ: IMPREMTA NÀCHER

Turisme de Carraixet ha po-
sat en marxa una iniciativa
per a convertir l'horta de la
Mancomunitat en el quilòme-
tre 0 de la ciutat mitjançant
una intervenció artística. Amb
aquest objectiu naix ‘Km. 0
l'Horta València’, una convo-
catòria que busca propostes
tant nacionals com interna-
cionals per a crear un epicen-
tre simbòlic amb elements
hortofructícoles.

La idea és que l'horta del
Carraixet es convertisca en
llenç per a una obra de Land
Art, un corrent de l'art contem-
porani que es fundix amb el
paisatge i utilitza la natura-
lesa com a material. La pre-
sentació d'aquest particular
quilòmetre 0 està prevista per
al dijous 8 d'octubre, perme-
tent que siga visitable durant
tota la tardor. D'aquesta ma-
nera, s'espera posar el focus
de la societat en l'horta per a
reconnectar amb els valors
que representa, així com pro-
moure un turisme sostenible,
una gastronomia saludable,
un estil de vida respectuós
amb l'entorn en tots els sentits
i un consum de proximitat.

12 LA FINESTRA

CONTRAFINESTRA

TELÈFONS D’INTERÉS

Land Art a
l’horta del
Carraixet


